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       Statutární město Pardubice  -   Městský obvod Pardubice III 
                                                                   
 
 

Z Á P I S 
z 21. řádného jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III, 

které se konalo dne 4. března 2010 od 17:00 hod 
v zasedací místnosti Městského obvodu Pardubice III. 

 
Přítomni:       členové Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III: 

Vítězslav Štěpánek, Pavel Vojtěch, Jiřina Klírová, Jaroslav Cihlo, Otomar Gruntorád, 
Josef Kubát, Ivana Nejedlá, Ján Kasič, Andrea Klírová, Jan Linhart, Jaroslav Žítek, 
Markéta Tauberová, Petr Sůva, Aleš Vavřička 
 
tajemník Úřadu městského obvodu Pardubice III: Ludmila Knotková 
 

Omluveni: Marie Brabcová 
__________________________________________________       ______________________ 

 
 

J e d n á n í 
 

 

Jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele a návrhové komise             (pro 14, proti -, zdrž -) 
 

Ověřovateli  zápisu 20. jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III  byli jmenováni:  
Ivana N e j e d l á 
Jiřina  K l í r o v á  
 
Písemné připomínky nedošly, zápis z 20. řádného jednání Zastupitelstva městského obvodu 
Pardubice III byl na základě vyjádření ověřovatelů zápisu schválen. 
 
Zapisovatelkou 21. jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III byla jmenována: Petra 
G a d l e n o v á. 
 
Návrhová komise  21. jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III  byla navržena a 
schválena v tomto složení:   
Ivana N e j e d l á 
Josef  K u b á t  
 
Ověřovateli zápisu 21. jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III byli jmenováni: 
Jan L i n h a r t 
Otomar G r u n t o r á d   

 _____________________________________________________________________________ 
 

I. 
V úvodu starosta přivítal všechny přítomné. Na základě oznámení rezignace na funkci členky Rady 
městského obvodu Pardubice III Markéty Tauberové starosta navrhl změnu pořadí projednání 
předložených zpráv. 
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Program 21. řádného jednání byl schválen takto:                 (pro 14, proti -, zdrž -) 
 

1a Složení Rady MO Pardubice III 
1b Plnění koncepce rozvoje MO Pardubice III za rok 2009 
2. Zpráva o činnosti MO Pardubice III za rok 2009 
3. Informativní zpráva o probíhajících stavbách dle usnesení 65 Z/2008 
4. Informativní zpráva o plnění rozpočtu MO Pardubice III k 31. 12. 2009 
5. 1. změna rozpočtu MO Pardubice III roku 2010 
6. 1. změna rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice III roku 2010 
7. Informativní zpráva o inventarizaci pohledávek 
8. Informativní zpráva o investičních akcích financovaných z rozpočtu MO Pardubice III 
9. Novela Statutu města – Stavební úřady Úřadů městských obvodů Pardubice 

10. Diskuse 
  

 
II. Program  

 
1a. 

Složení Rady městského obvodu Pardubice III 
 
 

Rezignace na funkci člena Rady MO Pardubic III 
 
Usnesení č. Z/118/2010               (pro 14, proti -, zdrž -) 
 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III  

bere na vědomí  

odstoupení Markéty Tauberové z funkce členky Rady městského obvodu Pardubice III ke dni 
4.3.2010. 

_____________________________________________________________________________ 
 

Volební komise – způsob hlasování členů 
 

Usnesení č. Z/119/2010               (pro 14, proti -, zdrž -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III  

souhlasí  

s aklamačním způsobem volby složení volební komise. 

_____________________________________________________________________________ 
 
Složení volební komise 

 
Usnesení č. Z/120/2010               (pro 14, proti -, zdrž -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III 

souhlasí  

se složením volební komise takto: 
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předseda: Jan  L i n h a r t 
člen:  Aleš  V a v ř i č k a 
člen:  Jiřina  K l í r o v á 
_____________________________________________________________________________ 
 
Volba člena Rady městského obvodu Pardubice III 

 
Návrhy jednotlivých politických stran na funkci člena Rady městského obvodu Pardubice III: 
KSČM  - bez návrhu 
ODS  - bez návrhu 
SPP  - bez návrhu 
ČSSD  - Ján Kasič 
SZ  - bez návrhu 
 
Předseda volební komise Ing. Jan Linhart předal slovo jedinému kandidátovi na funkci člena 
Rady městského obvodu Pardubice III Jánu Kasičovi. Ján Kasič vystoupil a potvrdil přijetí 
kandidatury na člena Rady MO Pardubice III. 
_____________________________________________________________________________ 
 
Usnesení č. Z/121/2010               (pro 14, proti -, zdrž -) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III 

souhlasí  

s aklamačním způsobem volby člena Rady městského obvodu Pardubice III. 
_____________________________________________________________________________ 
 
Usnesení č. Z/122/2010               (pro 13, proti -, zdrž 1) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III 

volí  

Jána Kasiče členem Rady městského obvodu Pardubice III ke dni 5. 3. 2010. 

_____________________________________________________________________________ 
 

1b. 
Plnění Koncepce rozvoje Městského obvodu Pardubice III za rok 2009 

 
Usnesení č. Z/123/2010               (pro 14, proti -, zdrž 0) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a  

bere na vědomí  

plnění Koncepce rozvoje Městského obvodu Pardubice III (2006 – 2010) v roce 2009 dle přílohy 
tohoto usnesení. 

_____________________________________________________________________________ 
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2. 
Informativní zpráva - činnost Městského obvodu Pardubice III v roce 2009 

 
Usnesení č. Z/124/2010               (pro 14, proti -, zdrž 0) 
 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a tuto bere na 
vědomí. 

_____________________________________________________________________________ 
 

3. 
Informativní zpráva o probíhajících stavbách dle usnesení 65 Z/2008 

 
Usnesení č. Z/125/2010               (pro 14, proti -, zdrž 0) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a tuto bere na 
vědomí. 

_____________________________________________________________________________ 
 

4. 
Informativní zpráva - pln ění rozpočtu M ěstského obvodu Pardubice III k 31.12.2009  

 
Usnesení č. Z/126/2010               (pro 14, proti -, zdrž 0) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a tuto bere na 
vědomí. 

_____________________________________________________________________________ 
 

5. 
1. změna rozpočtu M ěstského obvodu Pardubice III roku 2010 

 
Usnesení č. Z/127/2010               (pro 14, proti -, zdrž 0) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a  

schvaluje 

návrh 1. změny rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2010 v celkové výši rozpočtu 
30.826 tis. Kč ve zdrojové i výdajové části tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 

_____________________________________________________________________________ 
 

6. 
1. změna rozpočtu sociálního fondu 2010 Městského obvodu Pardubice III 

 
Usnesení č. Z/128/2010               (pro 14, proti -, zdrž 0) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a  

schvaluje 
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návrh 1. změny rozpočtu sociálního fondu Městského obvodu Pardubice III na rok 2010 
v celkové výši rozpočtu 503 tis. Kč ve zdrojové i výdajové části tak, jak je uvedeno v příloze, 
která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

_____________________________________________________________________________ 
 

7. 
Informativní zpráva o inventarizaci pohledávek 

 

Usnesení č. Z/129/2010               (pro 14, proti -, zdrž 0) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a tuto bere na 
vědomí. 

_____________________________________________________________________________ 
 

8. 
Informativní zpráva - Informace o investičních akcích financovaných z rozpočtu  

Městského obvodu Pardubice III 
 
Usnesení č. Z/130/2010               (pro 14, proti -, zdrž 0) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a 

bere na vědomí 

informaci o investičních akcích financovaných z rozpočtu Městského obvodu Pardubice III 
včetně informace o podání žádosti na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR o dotaci z programu 
„Regenerace panelových sídlišť pro rok 2010“ na realizaci akce: „Regenerace panelového 
sídliště Dubina – lokalita 5B“ prostřednictvím Statutárního města Pardubice. 
_____________________________________________________________________________ 
 

9. 
Novela Statutu města – Stavební úřady Úřadů městských obvodů Pardubice 

 
Usnesení č. Z/131/2010               (pro 14, proti -, zdrž 0) 
 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III projednalo předloženou zprávu a  

schvaluje 

návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 12/2006, Statut 
města Pardubic ve znění pozdějších předpisů. Znění vyhlášky je nedílnou součástí tohoto 
usnesení v příloze č. 1. 

_____________________________________________________________________________ 
 

10. 
Diskuse 

 
V diskusi členové Zastupitelstva MO Pardubice III zhodnotili pracovní schůzku s Petrem 
Kvašem, ředitelem Městské policie. Bylo dohodnuto, že bude sestaven přehled prioritních 
úkolů v oblasti bezpečnosti na území Městského obvodu Pardubice III. Jednotlivé náměty budou 
doručeny do kanceláře starosty ke zpracování do 22. 3. 2010. Dále bude materiál vyhodnocen a 
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sestaven přehled úkolů podle důležitosti. Tento bude předán Městské policii, která úkoly zařadí 
do výkonu služby a vyhodnotí následně plnění úkolů.  
_____________________________________________________________________________ 

 
 
 
Přílohy zápisu z 21. řádného jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III: 
 
• Příloha k usnesení Z/123/2010 – plnění koncepce rozvoje 2006-2010; 
• Příloha k usnesení Z/127/2010 – 1. změna rozpočtu MO Pardubice III v roce 2010; 
• Příloha k usnesení Z/128/2010 – 1. zněna rozpočtu sociálního fondu – rok 2010; 
• Příloha k usnesení Z/131/2010 – vyhláška města Pardubice – Statut. 
 

 
 
 
 
 
 

 
                            Vítězslav Štěpánek 

starosta Městského obvodu Pardubice III 
 
 
 
 
 
 
O v ě ř o v a t e l é: 
 

 

Jan  L i n h a r t Otomar  G r u n t o r á d 
 
 
…………………………………………….…………..  

 
 
…………………………………………….………….. 

 
dne: …………………………………………………  

 
dne: ………………………………………………… 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Všechny přílohy usnesení jsou součástí originálu zápisu.                          Jména jsou uváděna bez titulů                                       
 
Zpracovala: Petra Gadlenová, kancelář starosty Městského obvodu Pardubice III 


